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  2                  الفارايب-كتاب يف املنطق

 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 القول يف بارى ارمينياس وهو القول يف العبارة

 األلفاظ الدالة

 .معان مفردة، ومنها مركبة تدل على معان مركبة يضا علىمنها مفردة تدل على معان مفردة، ومنها مركبة تدل أ

 فاأللفاظ الدالة على املعاين املفردة ثالثة أجناس

 .اسم، وكلمة، وأداة

 فاالسم لفظ دال على معىن مفرد

 .ببنيته، ال بالعرض، على الزمان احملصل الذي فيه ذلك املعىن ميكن أن يفهم بنفسه وحده، من غري أن يدل

  مفرد دال على معىنوالكلمة لفظ

 .بالعرض، على الزمان احملصل الذي فيه ذلك املعىن ميكن أن يفهم بنفسه وحده، ويدل ببنيته، ال

 .باملاضي، واحلاضر، واملستقبل والزمان احملصل هو احملدود

 واألداة لفظ يدل على معىن مفرد

 . وعلى، وما أشبه ذلكمن ،: باسم، أو كلمة، مثل ال ميكن أن يفهم بنفسه وحده، دون أن يقرن

 .كل واحد منها دال على معىن مفرد فهذه األجناس الثالثة تشترك يف أن

 .واملفرد وقيل يف االسم إنه لفظ لينتظم املركب

 .وعبد مشس. قيس عيالن: فاملركب مثل

 .وعمرو زيد،: واملفرد مثل

 .وكال هذين يدل على معىن مفرد

 .فيه دلول عليه ما شأنه أن يفهم وحده، ألما به يباينان األداة، ويشتركانامل واشترط يف االسم والكلمة أن املعىن

 .وذلك بعينه اشترط إجيابه يف حد الكلمة

دالة على الزمان، ال بالعرض، ألن كثريا من الناس يظن أن كل اسم يدل أيضا  واشترط يف حد الكلمة أن تكون
يف زمان  نسان، احليوان، لتخرج عنها األشياء اليت هياإل: إذ كان كل شيء عندهم يف زمان، مثل على زمان،

وهذه وإن . اإلنسان، واحليوان: مثل بالعرض، وهي اليت إذا فهمت معانيها مل ينجر معها يف الذهن الزمان ضرورة،
أزمنتها بالذات، بل إن كان وال بد فالبالعرض، والكلمة  كان كل واحد منها يف زمان، فأمساؤها ليست تدل على

 .فإن الزمان ال يفارق الكلمة أصال. بل بالذات، وباضطرار يست بالعرض تدل على الزمان،فل

املشى،  :داللتها على الزمان ببنيتها لتخرج عنها األلفاظ الدالة على أصناف احلركة، مثل واشترط فيها أن تكون
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لزمان مقترنا ا إال بالعرض، إذ ا  اجنر الزمان معها يف الذهن ضرورة، وليس- إذا فهمت-فإن معاين هذه. والعدو
الزمان غري مفارق هلا، فليست ألفاظها هي اليت تفهم الزمان ببنيتها  وهذه وإن كان. كانت ال ميكن أن تفارق الزمان

يوجدان إال يف  كما أن القيام والقعود، وإن كانا ال. يلزم الزمان عند وجودها على أنه من خارج واشكاهلا، ولكن
ولو . واحليوان، بل إن كان ذلك، فالبعرض يوان، فليست هذه األلفاظ بأشكاهلا دالة على اإلنساناإلنسان واحل

لكانت كل لفظة دلت على شيء، وكان يقترن إىل املعىن املدلول نعليه  كانت تدل بذاا على الزمان املقترن ا،
إليه،   على تلك األشياء األخر املقترنة- مع داللتها على ذلك املعىن-أخر غريه، لدلت اللفظة بتلك اللفظة أشياء

 .ولكان يلزم يف كثري من األلفاظ أن تدل على أشياء بال اية

: حمصلة، مثل أنه دال على زمان حمصل، لتخرج عنها األلفاظ الدالة من األمساء على أزمنة فيها غري واشترط فيه

لكنه زمان غري حمصل باملاضي،  -ذه بالزمان إذ كانت ماهيات ه-السرعة واإلبطاء، فإما يدالن على زمان
 لتخرج عنها األلفاظ الدالة على األزمنة "فيه ذلك املعىن الزمان الذي": واملستقبل، واحلاضر مث اشترط فيه قولنا

 فإن كل واحد منها يدل على زمان بعينه حمصل، ال على معىن يف ذلك. اليوم، وأمس، وغد :احملصلة أنفسها، مثل

 . على زمان ذلك الزمانالزمان، وال

تدل على موضوعه من غري تصريح، وتشارك يف ذلك األمساء املشتقة،  والكلمة أيضا مع دالالا على زمان املعىن،
بأنفسها يف  وتدل الكلمة أيضا بذاا على وجود املعىن لشيء، فلذلك تكتفي. والشجاع، والفصيح الضارب،: مثل

ولو كان . على املوضوع من غري تصريح يس ذلك ألجل ما يف بنيتها من الداللةارتباطها باملوضوع يف القضية، ول
يف ارتباطها باملوضوع يف القضايا، وملا احتاجت إىل كلمة  ألجل ذلك، لكانت األمساء املشتقة مكتفية بأنفسها

 .اللفظ، أو مضمرة إما مظهرة يف: وجوديةن

الداللة على املوضوع، ملا استغنت يف القضية عما  ء املشتقة يففمن ذلك جيب أن تكون الكلمة، مع مشاركتها لألمسا
 الروابط، أا بنفس ببنيتها تدل أيضا على ما تدل عليه الكلم الوجودية املقرونة احتاجت إليه األمساء املشتقة من

 .باألمساء احملمولة
   

 "ال"  به حرف السلب وهو حرفوإمنا يصري غري حمصل إذا قرن. يكون حمصال، وقد يكون غري حمصل واالسم قد
إنسان ال ": مولدا، كقولنا وذلك ال يكاد يوجد يف لسان العرب إال شاذا. فصار جمموعها يف شكل لفظة واحدة

 ."درهم ال شيء"، و "أحد

 و، "ال إنسان": اليونانية، والسريانية، والفارسية، وغريها، مثل: سائر األلسنة، مثل وهذا الصنف من األمساء كثري يف
 ."ال بصري"، و "ال عامل"، و "ال عادل"

لفظتني، فإن األمساء غري احملصلة ليست تعد يف األقاويل عند األمم  وليس ينبغي أن يظن به أنه قول ألجل أنه من
 .بل أشكاهلا عندهم أشكال األلفاظ املفردة، وجتري جمراها، وتتصرف تصرفها الذين يستعملوا،

اليت فيها هذه األمساء   سلب، ألجل اقتران حرف السلب ا، ألن داللتها يف األلسنةينبغي أيضا أن يظن أا وال
ال " يدل عنهم على األعمى، و "ال بصري": قوهلم دالالت اإلجياب، من قبل أا تدل عندهم على أصناف العدم، مثل
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 .ةاجلائر، وكذلك غريها من األمساء غري احملصل  على"ال عادل" على اجلاهل، و "عامل

 وإمنا يصري مائال إذا جعل امسا ملا هو بذاته مضاف إليه من األمرين. مستقيما واالسم قد يكون مائال، وقد يكون

 .املتضايفني، كان داال عليه من حيث هو مضاف، أو من حيث هو يف مقولة أخرى

ترد عليه خالفته إضافة  ه بأناشترط فيه أن يكون إمسا للمضاف بذاته، ألن من املضاف إليه ما يصري مضافا إلي وإمنا
زيد إضافة املال إليه فصريته مضافا إليه، لكن ال   ردت على"له"فإن خالفة . "زيد له مال": شيء ما إليه، كقولنا

 .مائل فلذلك ليس امسه باسم. بذاته

إليه، مثل ذلك اللسان أنه مضاف  وقد جرت العادة يف كل لسان أن تكون لالسم املضاف إليه عالمة يعرف ا يف
 .املضاف إليه أن يكون معربا باإلعراب الذي خيص يف ذلك اللسان اسم

لزيد، وبزيد، ومن : فأدوات النسبة كلها، كقولنا أما من األدوات،: واأللفاظ اليت سبيلها أن تقترن باألمساء املائلة
: ، أمساء كانت، أو كلماً، كقولناوأما من سائر االلفاظ، فألفاظ اإلضافة. النسبة زيد، ويف زيد، وغريها من أدوات

، و "ضرب زيدا" ، و"مضروب زيد"، و "ضارب زيد"، و "أبو زيد"، و "عبد زيد"، و "غالم زيد"، و "زيد مال"
 ."يضرب زيدا"، و "ضارب زيدا"

 ."ضارب لزيد"، و"عبد لزيد"، و "مال لزيد": أيضا، كقولنا ورمبا أدخل معها بعض األدوات للنسب

 لم أن ألفاظ اإلضافات ليست هي املضافاتوينبغي أن تع

. "عبد زيد"، و "مال زيد"، و"مضروب زيد"، و "ضارب زيد": هذه اليت ذكرنا، كقولنا وألفاظ اإلضافات هي مثل

قرنت ا، حصلت  واملضافات إذا. "عمرو ضارب زيد": املضافات فهي اليت ألجل هذه صارت مضافة، كقولنا وأما
 ."مع زيد عمرو"، و "عمرو موىل زيد"، و "عمرو ضرب زيدا": منها قضايا، كقولنا

للمضاف إليه، أو يكون اسم املضاف من  ويصري االسم مستقيما بأن جيرد من االضافة، فال يكون امسا للمضاف وال
هو مضاف، أو من حيث هو يف مقولة أخرى، أو أن يكون امسا  األمرين املتضايفني، سواء كان امسا له من حيث

 بأن تكون خالفة ما له أو لفظة أخرى ترد إليه إضافة شيء ما يعرف ا يف ذلك اللسان  اليه ال بذاته، بلللمضاف

 ."بعمرو زيد امتحن"، و "زيد ضرب"، و"زيد أبوه عمرو" و "زيد له مال": أنه مستقيم، كقولنا

يف ذلك اللسان أنه مستقيم، بأن ا  وقد جرت العادة يف كل لسان أن يكون لالسم املستقيم عالمة يف اللفظ يعرف
، والذي "اإلنسان حيوان": فاملستقيم ارد من اإلضافة، كقولنا. ألكثره إما جلميعه، أو: جيعل له إعراب واحد خيصه

اخلالفة عليه  واملضاف إليه الذي ترد. فزيد مستقيم، وعمرو ماثل. "زيد أبو عمرو": للمضاف، كقولنا هو إسم
 ."زيد ضرب": كقولنا ، والذي ترد إليه اإلضافة بكلمة،"يد له مالز": اإلضافة، كقولنا

: حتصل منها قضية، ومل تصدق، ومل تكذب، كقولنا وخاصة املائل أنه إذا أضيف إىل شيء من الكلم الوجودية مل

 ."لزيد كان، أو يكون"

، "زيد كان" : كاذبة، كقولناإذا قرنت به كلمة ما وجودية حصلت منها قضية، وصارت إما صادقة، وإما واملستقيم
 ."زيد وجد"و 
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املستقيمة الرفع، وإعراب أكثر األمساء املائلة النصب، أو  ووافق يف اللسان العرىب أن كان إعراب أكثر األمساء
 .اخلفض

 .األمساء املصرفة واملائلة تسمى
   

وأشباه ذلك يف  والكاف، والتاء،أنت، وأنا، وذلك، واهلاء، : اليت تسمى اخلوالف والكنايات فهي مثل واأللفاظ
، و "أنا أفعل"، و "أنت تفعل": القضايا، كقولنا العربية، وما قام مقامها يف سائر األلسنة، جتري جمرى األمساء يف

 ."فعلت"، و "فعلت"

ي الدالة واملستقيمة ه .فاملائلة هي الدالة على الزمان املاضي، أو املستقبل. قد تكون مستقيمة ومائلة والكلمة أيضا
 .على الزمان احلاضر

 إذ قرن "ال"وذلك أن حرف . وذلك ال يبني يف لسان العرب. حمصلة والكلمة قد تكون حمصلة، وقد تكون غري
ليست  وأما يف سائر األلسنة فإن الكلمة الغري احملصلة ليست سلبا، كما. العرب على السلب بالكلمة دلت يف لسان

 .األمساء الغري احملصلة سوالب

فالوجودية هي الكلمة اليت تقرن باالسم احملمول فتدل على ارتباطه  .الكلم منها وجودية، ومنها غري وجوديةو
، "عادال زيد كان": له، وعلى الزمان احملصل الذي فيه يوجد االمسس احملمول للموضوع، كقولنا باملوضوع ووجوده

 ."زيد يكون عادال"

ورمبا . بأنفسها، وإمنا تستعمل حممولة ليصبح ا محل غريها موالتفمىت استعملت هذه الكلم روابط مل تكن حم
 .وجوده حدث: ، إذا عىن به"زيد كان"، و "زيد وجد": فتحصل منها قضايا، كقولنا استعملت حمموالت بأنفسها

 حمموال دون أن تقرن به الكلمة واالسم يكون موضوعا من غري أن حيتاج يف ذلك إىل شيء يقرن به، وال يكون

 .إما يف اللفظ، وإما يف الضمري: الوجودية

بعض الصالت،  تكون حممولة من غري أن حتتاج إىل أن تقرن بشيء، وال تكون موضوعة دون أن يقرن ا والكلمة
 .الذي، وما جرى جمراه: كقولنا

 .وحدها، وإمنا تكون جزءا حملمول، أو جزءا ملوضوع واألداة ال تكون خربا، وال خمربا عنها

 .لفاظ املركبة إمنا تركب عن األجناس الثالثة اليت أحصيناهاواأل

قيل فيه جزء  وإمنا. مركب دال على مجلة معىن، وجزؤه دال بذاته، ال بالعرض، على جزء ذلك املعىن لفظ: والقول
هو  الذي "عبد امللك": مفرد، كقولنا دال على جزء املعىن ليفصل بينه وبني اللفظ املركب الذي يدل على معىن

 .الشخص فإن جزءه ال يدل على جزء ذلك. لقب لشخص

 .وقيل فيه إن جزءه ال يدل على جزء ذلك الشخص

 ، مث يكون ذلك"عبد امللك"بذاته ال بالعرض، ليفصل بينه وبني أن يكون لقب إنسان ما  وقيل فيه إن جزءه دال

 .والثانية أنه صفة ما فيه ا أنه لقب له،احدامه: االنسان عبدا مللك من امللوك، فيقال عليه ذلك االسم من جهتني

لقب فليس بذاته يدل جزؤه على جزء املعىن، بل  فمن حيث هو صفة يدل جزؤه على جزء املعىن، ومن حيث هو
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إذ قد اتفق فيه أن كان . صفة، واما من جهة ما هو لقب فهو قول بالعرض فهو قول بذاته من جهة ما هو. بالعرض
 .تام، ومنه غري تاموالقول منه  .أيضا قوال

 .جازم، وأمر، وتضرع، وطلبة، ونداء :والقول التام أجناسه عند كثري من القدماء مخسة

من حممول وموضوع، واألربعة الباقية ال تصدق، وال  والقول اجلازم هو الذي يصدق أو يكذب، وهو مركب
 .تكذب إال بالعرض

فإنه إذا كان من رئيس  وإمنا ختتلف حبسب القائل واملقول له،والتضرع والطلبة أشكاهلا يف العربية واحدة،  واألمر
 .وإذا كان من املساوى إىل املساوى كان طلبة .إىل مرؤس كان أمراً، وإن كان من مرؤس إىل رئيس كان تضرعا

والكلمة . وكل واحد من تلك الثالثة مركب من إسم وكلمة مستقبلة. الباقية والنداء مشترك ويستعمل يف الثالثة
 .النداء فإن العادة قد جرت فيها أن تكون مضمرة املستقبلة يف

وما قام مقامهما، ومل يصرح ا لبياا، وأا تكاد أن تكون واحدة ال تتبدل،  اصغ، وامسع،: وتلك الكلمة هي مثل
 "ال"حرف فيها  وكل واحد من الباقية يقرن بالكلمة اليت. إمنا صرح من جزىء النداء بالذي يتبدل منهما فكأنه

وكذلك التضرع . واألمر يصري أمرا ويا أم ااجلازم فيصري إجيابا وسلبا،. فيصري كل واحد منهما ضربني متقابلني
فأما النداء فليست الكلمة املضمرة . متقابليه اسم خيصه يف اللسان العريب إال أن هذين ليس لكل واحد من. والطلبة
فليس هلما يف اللسان  وأما األمر والنهي. نادي أحد لئال يسمع أو ال يصغىمقولة بإجياب من قبل أنه ليس ي فيه إال

 .أحدمها وهو األمر العريب اسم جيمعهما، فاضطررنا إىل أن نسميهما مجيعا باسم

 والقول غري التام

 .هو كل قول أمكن أن يكون جزءاً ألحد هذه اخلمسة
   

صادقة مىت قصدنا  وزعموا أا إمنا تكون. ة، أو صادقةيزعمون أن اليت ليست منها جازمة قد تكون كاذب وقوم
خياطب ما هو ممكن يف نفسه، أو ممكن له أن يفعل،  باألمر أو بغريه من األقاويل الباقية من األربعة أن يفعل الذي

 .مبمكن وتكون كاذبة مىت قصد أن يفعل ما ليس

ولكن هذه قد ميكن . تصدق، ومل تكذب  حالتها ملوذلك أن هذه مىت بقيت أشكاهلا على. وليس األمر على ما قالوا
فحينئذ تصري . املفهوم عنها بعد التبديل مقام ما يفهم من أشكاهلا األول أن تتبدل أشكاهلا إىل أشكال اجلازمة، فيقوم

 . وهو أمر"أقبل يا زيد،":  هو جازم يقوم مقام قولنا"يا زيد، ينبغي أن تقبل": فإن قولنا. كاذبة صادقة، أو

فهي إذا ال تصدق، وال تكذب، . قوة اجلازمة من قبل ذلك ظن ا أا تصدق، أو تكذب، إذ كانت قوا بوجه ماف
 .وشكلها إال بالعرض، أو بالقوة، ال ببنيتها

 .بالعرض وأما القول اجلازم فإنه صادق أو كاذب ببنيته وبذاته، ال

بتواطؤ، ومنها ما يقال على الشيء بعموم  ومنها ما يقالمنها مستعارة، ومنها منقولة، ومنها مشتركة، : واألمساء
 .مترادفة، ومنها ما هي مشتقة وخصوص، ومنها ما هي متباينة، ومنها ما هي

امسا ما داال على ذات شيء راتبا عليه دائما من أول ما  فاالسم الذي يقال على الشيء باستعارة، هو أن يكون
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 آخر ملواصلته لألول بنحو ما من أحناء املواصلة، أى حنو كان، من غري أناحلني شيء  وضع، فيلقب به يف احلني بع

 .جيعل راتبا للثاين، داال على ذاته

منذ أول ما وضع داال على ذات شيء ما، فيجعل بعد ذلك امسا  هو أن يؤخذ اسم مشهور كان: واالسم املنقول
 وذلك إمنا يكون يف األشياء اليت. ابر الزمانويبقى مشتركا بني الثاين واألول يف غ داال على ذات شيء آخر،

اجلمهور، فال يكون له  تستنبط يف الصنائع اليت تنشأ، فال يتفق يف شيء منها أن يكون قبل ذلك مشهورا عند
املشهورة الشبيهة ا، ويتحرك يف ذلك اسم ما عنده  عندهم اسم ألجل ذلك، فينقل املستنبط هلا إليها أمساء األشياء

 .ا بهأقرب شبه

واحد  هو الذي يقال من أول ما وضع على أمور كثرية، من غري أن يدل على معىن: يقال باشتراك واالسم الذي
املساوية دالالته لداللة ذلك  -يعمها، أو اسم واحد يقال من أول ما وضع على أمور كثرية، وحد كل واحد منها

 . غري حد اآلخر- االسم عليه

  االسم الواحد الذي يقال من أول ما وضع على أشياء كثرية، ويدل على معىنهو: بتواطؤ واالسم الذي يقال

 هو بعينه -ذلك االسم عليه  املساوية دالالته لداللة-واحد يعمها، أو الذي يقال على أمور كثرية، وحد كل منها
 .حد اآلخر

ضع من غري أن يكون أحدمها أسبق إمنا وقع االشتراك فيه منذ أول ما و أن املشترك: والفرق بني املنقول واملشترك
بينهما بعد  واملنقول هو الذي سبق به أحدمها يف الزمان، مث لقب به الثاين، واشترك فيه. االسم يف الزمان بذلك

 .ذلك

اتفاقا، مثل اسم العني الذي يقال على العضو  منه ما يقال على أشياء كثرية بأن اتفق ذلك فيها: واالسم املشترك
ما يقال على شيئني ألجل مشاة أحدمها اآلخر، ال يف املعىن الذي دل عليه  ومنه.  وعلى ينبوع املاءالذي به يبصر،

 .اإلنسان وممة الفرس يقال عليها مجيعا حيوان: من أحدمها، بل يف عرض ما، مثل ذلك االسم

فنأخذها  ساس،احليوان يدل من أحدمها على جسم متغذ حساس، ومن الثاين على أن شكله شكل متغذ ح واسم
أساس احلائط، وقلب احليوان، : مثل ومنه ما يقال على أمور هلا نسب متشاة إىل أشياء خمتلفة،. على ذلك فقط
نسبة أساس احلائط إىل احلائط يف التكون كنسبة قلب احليوان  فإن كل واحد منها يسمى مبدأ، ألن. وطرف الطريق

ومنه ما يقال على أمور كثرية . يتكون من اجلسم الذي هو فيهواحد منها أول شيء  إىل احليوان، إذ كان كل
 .حريب رجل حريب، وفرس حريب، وسالح حريب، وكالم حريب، ودفتر: إىل غاية واحدة، كقولنا تنسب

اللذان يستعمالن يف احلرب،  فإن الرجل هو املستعد للحرب، والفرس والسالح مها: فاحلرب هي الغاية من هذه
دفتر طيب، : أو تنسب إىل فاعل واحد، كقولنا لى احلرب، والدفتر يتعلم منه كيف احلرب،والكالم حيث به ع

الفاعل هلذه، واملستعمل هلا؛ أو تنسب إىل شيء واحد، ال على أن ذلك  فإن الطب هو. وعالج طىب، وآلة طبية
: كقولنا  نسبا خمتلفة،- حد ذلك الشيء الوا-مجيعا وال فاعل هلا مجيعا، لكن تنسب إىل شيء واحد الشيء غاية هلا

 .خمتلفتني عنب مخرى، ولون مخرى، فاخلمر هو شيء واحد ينسب هذان إليه نسبتني
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 .ينسب إىل اخلمر على أن اخلمر غايته، واللون على أنه شبيه بلون اخلمر فالعنب

لقبا لبعض أنواع  هويكون ذلك االسم بعين: الذي يقال بعموم وخصوص هو أن يكون امسا جلنس حتته أنواع واإلسم
 .ذلك اجلنس، مبا هو ذلك النوع

إحدامها على العموم من حيث يشارك به سائر األنواع : جهتني خمتلفتني من فذلك االسم يقال على ذلك النوع
داال على ذاته  كان اسم اجلنس يقال على مجيع أنواعه، والثانية خبصوص، وذلك إذا استعمل لقبا له، القسيمة له، إذ

 . هو ذلك النوعمن حيث

يدل كل واحد منها على غري ما يدل عليه اآلخر، أو اليت يكون احلد  واألمساء املتباينة هي األمساء الكثرية اليت
 .منها غري احلد املساوى لآلخر املساوى لكل واحد

بعينه، أو على شيء واحد، وحده حبسب كل واحد منها واحد  واألمساء املترادفة هي األمساء الكثرية اليت تقال
 .املساوى لكل واحد منها هو بعينه حد اآلخر األمساء اليت يكون احلد

االسم الدال على شيء ما جمردا عن كل ما ميكن أن يقترن به من خارج  واالسم املشتق هو أن يؤخذ هو أن يؤخذ
من  على ذاته جمردافامسه الدال . التغيري على اقتران ذلك الشيء مبوضوع مل يصرح به ما هو فيغري تغيريا يدل

 .امسه املشتق من املثال األول موضوع هو املثال األول، وامسه الغري الدال بالتغيري على موضوع مل يصرح به هو

ترتيب بعض حروفه، أو يبدل بعض حركاته، وإما بأن يزاد فيه  وتغيريه يكون إما بأن يغري شكله، وهو أن يبدل
ميع هذه األحناء، وذلك مثل اسم القيام فإنه دال على ذات القيام أو أن يغري جب حروف، أو ينقص منه حروف،

شكله فصار  دون الشيء الذي فيه القيام، فغري بأن بدل ترتيب بعض حروفه، وغري حركات بعضها، فتبدل جمردا
 األشياء هذه التغايري تدل يف كثري من وذلك أن. القائم، فدل على أن القيام مقترن مبوضوع مل يصرح به: منه قولنا

 ."ذو قيام":  وبني أن نقول"قائم": أن نقول فإنه ال فرق بني. "ذو": على ما يدل عليه قولنا

 .من العلوم، وال يف اجلدل، بل يف اخلطابة، والشعر فاألمساء املستعارة ال تستعمل يف شيء

 .اليت خيتص مبعرفتها أهل الصنائعوإمنا تكون أمساء لألمور . العلوم ويف سائر الصنائع واألمساء املنقولة تستعمل يف

أهل الصنائع أن يتركوا  ومىت استعمل يف العلوم أمور مشهورة هلا أمساء مشهورة، فإنه ينبغي ألهل العلوم وسائر
املنقولة كثريا ما تستعمل يف الصنائع اليت إليها نقلت  واألمساء. أمساءها يف صنائعهم على ما هي عليه عند اجلمهور

منقول إىل العلوم النظرية، ويستعمل فيها باشتراك، وكذلك الطبيعة، وكثري غريها  سم اجلوهر، فإنهمشتركة، مثل ا
 .األمساء من

استعمل منها شيء، فينبغي أن خيص املستعلم له  ومىت. واليت تقال باشتراك فقد يضطر إىل استعماهلا يف الصنائع كلها
فإنه ان مل يفعل ذلك، أمكن أن . ن بينها معىن كذا وكذا، دون سائرهاإمنا أراد م مجيع املعاىن اليت حتته مث يعرف أنه

 .السامع غري الذي أراده القائل، فيغلط يفهم

لئال يغلط الوارد على الصناعة، املبتدىء لتعملها، فيظن أنه إمنا أريد ا يف  وكذلك ينبغي أن يفعل يف األمساء املنقولة
 . قبل شروعه يف الصناعةالصناعة ما قد تعود أن يفهمه عنها تلك

العشرة، مثل  العشرة هلا أمساء متباينة، وهي أمساؤها اليت خيص واحد واحد منها واحدا واحدا من واألجناس العالية
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املوجود، : واحد منها مجيعها، وهي وهلا أمساء مترادفة يعم كل. وهلا. اجلوهر، والكمية، والكيفية، وغري ذلك
وكل واحد من هذه األمساء يقال على . مجيع هذه األمساء إن كل واحد منها يسمىف. والشيء، واألمر، والواحد

 .االسم املشترك فيما يقال بترتيب وتناسب وهو من اصناف. مجيعها باشتراك

على كل واحد من سائر املقوالت، إذ كان اجلوهر، كما تقد، مستغنيا بنفسه  فإن املوجود يقال على اجلوهر أوال، مث
 .منها األعراض، إذ كانت األعراض تتبدل عليه، وال ينقص وجوده زوال ما يزول عنه نيف الوجود ع

 .قوامه به ووجود كل واحد من األعراض يف اجلوهر، واجلوهر إذ بطل، بطل العرض الذي

غري أن يكون تابعا يف وجوده ملقولة  مث كل ما كان من باقي املقوالت وجوده يف اجلوهر ال يتوسط عرض آخر من
 .املوجود رى سبق وجودها وجوده يف اجلوهر، كان أوىل باسمأخ

املوجود من الذي وجوده يف اجلوهر  مث لك ما كان منها وجوده يف اجلوهر بتوسط أشياء أقل، كان أوىل باسم
 .بتوسط أشياء أكثر

   
أنواع ذلك اجلنس  ىواحد من األمساء اليت تعمها وأمساء األجناس املتباينة إذا قيل كل واحد منها عل وكذلك كل

 .بتواطؤ وعلى أشخاص أنواعه على أنه اسم لذلك اجلنس فإنه يقال عليها

 .عليها بتواطؤ وكذلك اسم كل نوع إذا قيل على أشخاصه على أنه اسم لذلك النوع، فإنه يقال

. ملشتقةعلى اجلوهر، أخذت بأمسائها ا وأجناس األعراض وأنواعها إذا أخذت من حيث هي يف اجلوهر، أو محلت

وحمموال على ما حتته من نوع، أو شخص، مل يؤخذ امسه مشتقا،  ومىت أخذ كل واحد منها متومها على انفراده،
 فإنه مىت أخذ متومها وحده دون موضوعه الذي هو فيه، ودون اجلوهر، أو على أنه جنس اللون ،: وذلك مثل قولنا

اللون امسه من حيث هو  فيكون. اجلوهر، قيل فيه إنه ملونومىت أخذ على أنه يف . حممول على نوعه، قيل إنه لون
 .على موضوع، وامللون امسه من حيث هو يف موضوع

قوامها يف  األعراض وجودها وقوامها أا يف موضوعات، وكانت أمساؤها املشتقة تدل عليها من حيث وإذا كانت
من حيث هي أعراض، من أمسائها اليت  ل عليها،موضوع، وكان هذا معىن العرض فيها، فبني أن أمساءمها املشتقة أد

 .هي غري مشتقة

اإلنسان، والفرس، والشجرة، : أكثرها يدل عليها بأمساء هي مثاالت أول، مثل وأما أجناس اجلوهر وأنواعه فإن
 .واجلسم، واجلوهر والنبات،

اه معىن املشتق، إذ ينقصه غري أن يكون معن ويف بعضها يتفق يف بعض األلسنة أن يكون شكله شكل اسم مشتق من
 .داال على موضوع به قوامه، ومل يصرح به من شرائط املشتق أن يكون التغيري الذي فيه

 .موضوع وليس شيء من أنواع اجلوهر قوامه يف

اجلوهر، أو فصول املقوالت   تدل عليها األمساء املشتقة، كانت فصول-  من حيث هي فصول-والفصول كلها
 .اآلخر

وكذلك الكلمة، وكل . مقوال بتواطؤ، وكذلك االسم املوضوع ول يف كل قضية محلية ينبغي أن يكونواالسم احملم
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 .جزء من أجزاء القول

املعاين اليت يقال عليها  كان املوضوع يف القضية امسا مشتركا مل تكن القضية واحدة، بل تكون عدا على عدة وإذا
 .واحد حيمل حممولذلك االسم، فتكون تلك املعاين موضوعات كثرية 

 .عليها االسم احملمول وإذا كان احملمول امسا مشتركا، فإن عدد القضايا على عدد املعاين اليت يقال

 .وكذلك إن كانا مجيعا مشتركى االسم

أمساء  وكذلك القضية اليت موضوعها. حمموهلا أمساء مترادفة فإن تلك األمساء كلها حممول واحد والقضية اليت
فإا قضية واحدة، حمموهلا  وكذلك إن كان كل واحد من جزئيها أمساء مترادفة،. ه موضوع واحدمترادفة، فإن

 .واحد، وموضوعها واحد

ال يف  واحدة إذا كان حمموهلا واحدا باملعىن، ال باالسم، وموضوعها واحدا أيضا يف املعىن، والقضية احلملية إمنا تكون
 .كثرية  معاين كثرية، أو موضوعاا معاينوتكون كثرية، بأن تكون حمموالا. االسم

يكون واحدا إما بأن يكون غري منقسم يف  واملعىن الكلى. إما أن يكون شخصا، وإما أن يكون كليا: واملعىن الواحد
يكون مركبان من معان قيد بعضها ببعض، وتدل عليها ألفاظ مركبة  القول بأن تدل عليه لفظة مفردة، وإما بأن

الثالثة عدد " ،"زيد إنسان أبيض"، "زيد كاتب جميد": التقييد جيعل مجلتها معىن واحدا، كقولنا فإن. تركيب تقييد
 ."العدد الزوج ينقسم بقسمني متساويني"، "فرد

 ضرب يكون بعضه لبعض بالذات، بأن يكون يف طباع أحدمها أو كليهما: بعضها ببعض ضربان واملعاين اليت يقيد

وذلك أن الزوج هو للعدد . "املستقيم اخلط"، و "احلي الناطق"، و "العدد الزوج": كقولناأن يقيد أحدمها باآلخر، 
 .للخط وكذلك الناطق للحي، واملستقيم. من جهة ما هو عدد

 وضرب يكون بعضه لبعض بالعرض، كقولنا

طبيب من جهة طبه، بل فإن البياض ليس للكاتب من جهة كنايته، وال البناية لل "الطبيب البناء"، و "الكاتب األبيض"
 .اتفاقا اتفق ذلك

لبعض بالعرض فهو دون األول  وأحرى أن يكون واحدا من املقيدات ما كان بعضه لبعض بالذات؛ والذي بعضه
 .يف أن يكون واحدا

 .كان حمموال واحدا، وكذلك إن كان موضوعا هلا وأي هذين الضربني كان حممول القضية

 .كانت من محيلتني، كل واحد منها محلية واحدة، وربطتا بشريطة واحدة والقضية الشرطية تكون واحدة إذا
   

املوضوع، بعد أن  ترتيب أجزاء القضية يف القول، فقدم املوضوع وأخر احملمول، أو قدم احملمول وأخر وإذا بدل
لك عكسها، مثل األوىل، وال أيضا يكون ذ يبقى املوضوع موضوعا، واحملمول حمموال، مل تتغري القضية فتصري غري

 ."قام زيد"، و "زيد قام": قولنا

 ليس "زيد قائم"، و "زيد قائم": فإن قولنا. أو القلب أن يصري املوضوع حمموال واحملمول موضوعا بل العكس
 ."زيد القائم"، و "زيد قائم": بل القلب والعكس أن يقال. بقلب، وال عكس



  11                  الفارايب-كتاب يف املنطق

، فإنه يدل ى "زيد ال عامل": كقولنا منا تدل على أصناف العدم،واألمساء غري احملصلة ليست تدل على السلب، بل إ
فأي عدم كان له اسم . األلسنة اليت تستعمل فيها األمساء غري احملصلة وهذا بين يف. "زيد جاهل": ما يدل عليه قولنا
 اللة، فجعل منه امسا غري حمصل، صارت قوته قوة اسم ذلك العدم يف الد"ال"ملكته حرف  حمصل فقرن باسم

املعمول من اسم  احملصل وأي عدم مل يكن له اسم جعل امسه االسم غري. "أعمى": ، فإنه كقولنا"ال بصري": كقولنا
 .ملكته

 .والقضية اليت حمموهلا اسم غري حمصل قضية موجبة، وليست بسالبة

 .أن السلب هو أعم صدقا من غري احملصل: وبني السلب والفرق بينها

واالسم غري احملصل هو . عما شأنه أن يوجد فيه، وعما ليس شأنه أن يوجد فيه  رفع الشيءألن السلب يشتمل على
اإلنسان اجلاهل،   هو سلب، ويصدق على احلائط، وعلى"ليس بعامل": فإن قولنا. عما شأنه أن يوجد فيه رفع الشيء

 .إنه جاهل، فليس يقال فيه إنه ال عامليف احلائط  ، فإنه ليس يقال"جاهل":  مثل قولنا"ال عامل": وقولنا. وعلى الطفل

، وذلك حني ما يكون طفال، مل يصدق عليه أيضا يف "على اإلنسان يف كل أوقاته "اجلاهل"وإذا كان أيضا ال يصدق 
 ."ال عامل"أنه  ذلك الوقت

مصرحا ا أن  الكلم الوجودية - حمموالا أمساء  يف القضايا اليت-وقد جرت العادة يف األلسنة اليت تستعمل فيها
اإلنسان ليس "، و "زيد ليس يوجد عاملا": مع الكلم الوجودية، كقولنا يوضع حرف السلب يف الشخصية واملهملة

 ."عاملا يوجد

ليس كل إنسان ": الوجودية، كقولنا وإذا كانت السالبة ذات سور، وضع حرف السلب مع السور، ال مع الكلمة
 ."يوجد أبيض

 وعالمة السوالب

 .وال جهة مع الكلم الوجودية أللسنة أن يكون حرف السلب فيما ليس فيه سور أصاليف تلك ا

 .وأما يف ذوات األسوار فمع السور

أو  السلب مع الوجودية، فيما ليس فيها سور وال جهة، وال مع السور أو اجلهة فيما له سور فإذا مل يكن حرف
 .حمصل ا حمصال، أو امسا غريجهة، كانت القضية حينئذ عندهم موجبة، كان حمموهلا امس

وإن كان حمموهلا امسا حمصال داال على  وكل قضية كان حمموهلا امسا حمصال داال على ملكة ما فإا القضية البسيطة،
غري حمصل مسيت قضية معدولة، سالبة كانت كانت هذه كلها أو  عدم مسيت قضية عدمية، وإن كان حمموهلا امسا

ليس  زيد":  موجبة عدمية، يقابلها قولنا"زيد يوجد جاهال":  موجبة بسيطة، وقولنا"عاملا زيد يوجد": موجبة، فقولنا
زيد ليس يوجد ال ": يقابلها قولنا  موجبة معدولة،"زيد يوجد ال عاملا": وقولنا.  وهي سالبة عدمية"يوجد جاهال

 . وهي سالبة معدولة"عاملا

 .ولتكن أوال يف الشخصيات. عني يف شكل ذي أربعة أضالعواملعدولة إذا وضعت حذاء ال ويبني تناسب البسيطة

  زيد لَيس يوجد عاملاً  زيد يوجد عـاِلـمـاً
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 زيد يوجد جـاِهـالً  زيد لَيس يوجد جاِهالً

 زيد يوجد ال عاِلمـاً  زيد لَيس يوجد عاِلماً

الوضعني مجيعا، ويعلم  وينبغي أن يقاييس بينها يف. روضع على األضالع، ووضع على األقطا: القضايا وضعان وهلذه
 .الضلع يف عرض الصفح فإا كلها متقابالت ما أما تناسب ما هي منها موضوعة على. تناسبها يف الصدق والكذب

وأما تناسب ما هي على الضلع يف طول الصفح فإن املوجبة البسيطة . قبل هذا وقد عرفت أحواهلا يف الكتاب الذي
تصدق على ذلك  والسالبة العدمية اليت حتتها. حمموهلا على موضوعها يف وقت ما يوجد فيه احملمول فقط يصدقإمنا 

امللكة، فإن زيداً يصدق عليه أنه ليس جباهل  املوضوع حني ما يوجد فيه امللكة، وحني ما ال ميكن أن تكون فيه تلك
 .طفولته يف حال علمه وهو كهل ويف حال

   
املعدولة من املوجبة  وحال السالبة. مية اليت حتت املوجبة البسيطة أكثر صدقا من املوجبة البسيطةالعد فالسالبة

 .البسيطة يف الصدق كحال السالبة العدمية منها

صدقا من املوجبة  العدمية إذا كانت أكثر صدقا من املوجبة البسيطة، كانت السالبة املعدولة أيضا أكثر فإن السالبة
زيد حني ما يكون طفال، وحني ما يكون   تصدق على"زيد ليس يوجد عاملا": والسالبة البسيطة كقولنا. البسيطة

فاملوجبة العدمية اليت حتت . عليه من حاليه عند الكهولة إذا كان غري عامل واملوجبة العدمية إمنا تصدق. كهال غري عامل
يف الصدق كحال  وحال املوجبة املعدولة عند السالبة البسيطة. لسالبة البسيطةالبسيطة أخص صدقا من ا السالبة

أخذنا احملمول وهو العامل كاذبا على زيد يف  وأما حاهلا يف الكذب فإنا إذا. املوجبة العدمية عند السالبة البسيطة
، إذا كان غري عامل، ويف حال املوجبة البسيطة تكذب على زيد يف حال كهولته يف الطفولة والكهولة، فإن: احلالني
من املوجبة  والسالبة العدمية اليت حتته إمنا تكذب على زيد يف حال كهولته فقط، فتصري أخص كذبا .طفولته

وكذلك مىت أخذنا السالبة . احلال وحال السالبة املعدولة عند املوجبة البسيطة يف الكذب أيضا هذه. البسيطة
واملوجبة . فقط يف الوقت الذي يصدق عليه فيه أنه عامل ى زيد عند كهولتهالبسيطة كاذبة، وجدناها تكذب عل

 .يف الطفولة والكهولة مجيعا، فتكون املوجبة العدمية أعم كذبا من السالبة البسيطة العدمية اليت حتتها تكذب عليه

 عند البسيطتني يف الصدق املعدولتني فإذاً حال. وحال املوجبة املعدولة من السالبة البسيطة يف الكذب هذه احلال
 .والكذب كحال العدميتني عند البسيطتني

ولكن إذا كان أحدمها . الطفل اليت منها على القطر فإن املوجبة البسيطة واملوجبة العدمية قد تكذبان مجيعا على وأما
 .صادقا، كان اآلخر كاذبا ضرورة

 والسالبة البسيطة والسالبة العدمية

 -  إذا كذبت-ألن السالبة البسيطة هاهنا . كذب أحدمها، صدق اآلخر ، ولكن أي حنيتصدقان مجيعا على الطفل

 -هلا ألجل ذلك املوجبة العدمية املقاطرة هلا، فتصدق إذاً ضرورة السالبة العدمية املقابلة صدق نقيضها، فتكذب

وحال كل واحدة من املعدولتني . هلا ومبثل هذا يتبني أن السالبة العدمية إذا كذبت صدقت السالبة البسيطة املقاطرة
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وليس حال البسيطتني عند املعدولتني . فوقها من تلك البسيطة بعينها عند البسيطة املقاطرة هلا كحال العدمية اليت
العدمتني، وإما  إما اعم من: والبسيطتان. عند املعدولتني، ألن العدميتني مساويتان للمعدولتني كحال العدميتني

 .أخذت على األضالع تناسبها، إذ كانت القضايا املوضوعة متضادة، إذاوكذلك يكون . أخص

وأما السالبتان فليس يلزم إذا كذبت إحدامها أن  .وإذا أخذت متقاطرة كانت املوجبتان منها حاهلما حال ما تقدم
متضادين يف كانت إذا كذبت مل يلزم ضرورة أن تصدق مقابلتها إذا كانت  ألن البسيطة منهما ملا. تصدق األخرى
  :مل يلزم لزم يف الذي قبله، كقولنا املادة املمكنة،

  وال ِإنسان واِحد يوجد عاملا  كُلُ ِإنساٍن يوجد عـاِلـمـاً

 كٌلُ ِإنساٍن يوجد جـاِهـال  وال إنسانٌ واِحد يوجد جاِهال

 عاملـا كُلُ ِإنساٍن يوجد ال  وال ِإنسانٌ واِحد ال عاِلـمـا

الكهول، مث يقاييس بينهما؛ فيوجد احلال فيها كاحلال اليت  يؤخذ اإلنسان ههنا مرة على األطفال، ومرة علىف
 .وصفنا

  "مهملة، كقولنا وإذا كانت

 اإلنسانُ لَيس يوجد عاِلماً  اِإلنسانُ يوجد عـاِلـمـاً

 اِإلنسانُ يوجد جـاِهـالً  اإلنسانُ لَيس يوجد جاِهالَ

 عاِلـمـاً اِإلنسانُ يوجد ال   لَيس يوجد ال عاملاًاإلنسانُ

  :أو كانت ما حتت املضادتني، كقولنا

 لَيس كُلُ ِإنساٍن يوجد عاِلماً  ِإنسانٌ ما يوجـد عـاِلـمـا

 ِإنسانٌ ما يوجـد جـاهـالً  لَيس كُلُ ِإنساٍن يوجد جاِهالً

 عاِلـمـاً ِإنسانٌ ما يوجد ال  لَيس كُلُ إنساٍن يوجد ال عاِلماً

 .الشخصية واملتضادة فإن تناسب ما على األضالع منها على مثال تناسب
   

وكانت هذه  ألن هذه إذا كانت املقابالت فيها معملة وجزئية. تلك على القطر فليس تناسبهما تناسب وأما اليت
اللتان على أحد القطرين، وكذلك  ملوجبة العدميةميكن أن تصدق معا مل ميتنع أن تصدق معا املوجبة البسيطة وا

فتكون حال كل معدولة من البسيطة اليت تقاطرها هذه . اآلخر السالبة البسيطة والسالبة العدمية اللتان على القطر
  :وأما قولنا. احلال

 لَيس كُلُ ِإنساٍن يوجد عاِلماً  كُلُ ِإنساٍن يوجد عـاِلـمـاً

 كُلُ ِإنساٍن يوجد جـاِهـالً  يوجد جاِهالًلَيس كُلُ ِإنساٍن 

 عـاِلـمـاً كُلُ ِإنساٍن يوجد  لَيس كُلُ ِإنساٍن يوجد ال عاِلماً
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 .تقدم فإن تناسب ما على األضالع منها هو مثل ما

 الكهول، ألن على األطفال، وإما على إما: وأما املتقاطرة منها فإن املوجية العدمية واملوجبة البسيطة قد تكذبان
وأما إذا كان موضوعامها غري موجودين، فعند ذلك تصدق معا . ممكنة قوما قوة املتضادتني يف هذه املادة، وهي

. ال حمالة ولكن إذا صدقت إحدى املوجبتني املتقاطرتني، أيهما اتفق، كذبت األخرى. املتقاطرتان السالبة العدمية

املتقاطرتني صدق نقيضهما ال حمالة وهو   وإذا كذبت احدى السالبتني.وكانت تلك حال نقيضتيهما املتقاطرتني
فلذلك إذا كذبت . املوجبة املقاطرة هلا، فيكون نقيضها صادقا احدى املوجبتني املتقاطرتني، فتكذب ألجل ذلك

 ذبوإذا أخذت احدامها صادقة، مل يلزم ضرورة أن تك. املتقاطرتني صدقت األخرى ال حمالة احدى السالبتني

 .األخرى، بل ميكن ان تصدقا معا

  :وقولنا

 وال ِإنسانٌ واِحد يوجد عاِلماً  إنسانٌ ما يوجـد عـاِلـمـاً

 ِإنسانٌ ما يوجـد جـاِهـالً  وال ِإنسانٌ واِحد يوجد جاِهالً

 عاِلـمـاً ِإنسانٌ ما يوجد ال  وال ِإنسانٌ واِحد يوجد ال عاِلماً

 .تقدم ى األضالع منها هو مثل ماتناسب ما عل

وعندها يصدق نقيضامها املتقاطران، وقد  وأما املتقاطرة منها فإن املوجبتني املتقاطرتني قد تكذبان على األطفال،
. جزئيتان، وعندها تكذب السالبتان املتقاطرتني اللتان مها نقيضتامها تصدق املوجبتان أيضا على الكهول، ألما

تلك البسيطة  ن املعدولتني عند البسيطة املقاطرة هلا كحال العدمية اليت فوق تلك املعدولة عندم وحال كل واحدة
 .بعينها

 .وهذه نسبة املعدوالت إىل البسائط يف القضايا املمكنة .فهذه معاين األمساء غري احملصلة يف األشياء اليت هلا عدم

 وقد تستعمل األمساء احملصلة على معان

قد جيعل معناه رفع الشيء عن موضوع، شأنه يف وقت ما، أو شأن نوعه،  ليت ذكرناها، وذلك أنههي أعم من هذه ا
 ال "إنه   ويف الفرس"ال ملتح"وعلى هذه اجلهة يقال يف املرأة والصىب إنه . يوجد له ذلك الشيء أو شأن جنسه أن

دال على هذا املعىن موجية معدولة  حمصل، فيقام ذلك مقام عدم الشيء، وجتعل القضية اليت حمموهلا اسم غري "ناطق
الشيء عن أي موضوع اتفق، حمدوداً كان أو غري حمدود،  أيضا، ويفرق بينها وبني السلب بأن جيعل السلب رفع

احليوان إما ناطق وإما ": لفظها لفظ املعدوالت اليت يف القضايا املمكنة، كقولنا موجودا كان أو غري موجود، وجيعل
هذه وهو رفع  ويستعمل أيضا على جهة أعم من.  ليس بسلب، ولكنه اسم غري حمصل"ال ناطق" :فإن. "ناطق ال

 .الشيء عن موضوع يؤخذ موجودا، وغن مل يكن من شأن

 ويفرق بينه وبني سلب ذلك الشيء بأن يكون سلبه رفعه عن أي أمر. يوجد يف ذلك املوضوع الشيء املرفوع أن

 .اتفق، موجودا كان أو غري موجود

 .احملصلة وعلى هذه اجلهة يوصف اهللا عزوجل باألمساء غري
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 .هذا القول إجياب معدول، وليس بسلب فإن. وعلى هذه اجلهة قال أرسطوطاليس يف السماءإا ال خفيفة وال ثقيلة

 شأن وهو رفع الشيء عن أمر موجود،: معناه معىن العدم، والثاين أعم منه فاألول: فهذه ثلثة معان لألمساء احملصلة
 "عدد ال زوج" :رفع هنه أن يوجد فيه أو يف نوعه، أو يف جنسه، إما باضطرار، وإما بإمكان، كقولنا الشيء الذي

والثالث أعم من هذا . باضطرار زوجا فإنه إجياب معدول، وهو رفع الزوج عما شأنه، أو شأن بعضه، أن يكون
ن الشيء أن يوجد فيه، ال يف بعضه، وال يف كله، من شأ وهو رفع الشيء عن أمر ما موجود، وإن مل يكن: أيضا

 .وال بال إنه ال مائت،: كقولنا يف اإلله
   

 .محل عليه اسم غري حمصل فينبغي أن يؤخذ ذلك األمر موجودا وأي أمر

فال فرق يف العبارة بني أن . وسلب عنه شيء، كانت قوة ذلك السلب قوة إجياب معدول وأي أمر كان موجودا،
 . أو إجيابا معدوالسلبا، جيعل

يف القول موقعا مينع به القول أن يصري قياسا، مثل  فإن اتفق يف أمر ما موجود أن يسلب عنه شيء، ويكون موقعه
يف الشكل األول مثال، فإن لنا أن نغري ذلك فنجعل لفظه لفظ إجياب معدول،  أن يقع يف مكانه املقدمة الصغرى

 .القياس حينئذ فيصحح

، فكان اجلواب الصادق السلب، "حكيم؟ هل هو": مىت اتفق أن سألنا عن سقراط، وهو موجودفعلى هذه اجلهة 
ايب السلب، ألن قوة السلب من األمر املوجود قوة  فإن لنا أن نأخذ أن سقراط ال حكيم، وإن كان مقصد

 .اإلجياب املعدول

أن جنعله  راط غري موجود، فليس لنا، وسق"هل هو حكيم":  عن املسئلة عن سقراط"ال"اجلواب حبرف  وإن كان
سقراط ليس يوجد "، أو "حكيما ليس سقراط": ، بل جنعله سلبا، بأن نقول"سقراط ال حكيم": معدوال بأن نقول

 ."حكيما

أصل عظيم الغناء يف العلوم، وإغفاله عظيم املضرة، فينبغي أن نعين  وهذا الذي قلناه هو حبسب املعىن األعم، وهو
 .هفي به، ونرتاض

 . ألفاظ تسمى اجلهات- اليت تؤخذ أجزاء القضايا-ويف األلفاظ

، و "ممكن": قولنا اللفظة اليت تقرن مبحمول القضية فتدل على كيفية وجود حمموهلا ملوضوعها، وهي مثل واجلهة هي
، "ميكن"، و "حيتمل"، و "جيب"، و "ينبغي" ، و"مجيل"، "قبيح"، و "واجب"، و "ممتنع"، و "حمتمل"، و "ضروري"
 .، وما أشبه ذلك"ميتنع"و

 ."باضطرار ينكسف القمر"، و "زيد ميكن أن ميشي"، و "زيد ينبغي أن يتكلم": يف الثنائية، كقولنا وقد يكون ذلك

القمر باضطرار "، و "عمرو ممكن أن يصري عاملا" ،"زيد ينبغي أن يكون عادال": وقد يكون ذلك يف الثالثية، كقولنا
 ."يوجد منكسفا

والسلب إمنا حيدث . وقد تكون منها موجبات وسوالب. فيها جهات تسمى ذوات اجلهات لقضايا اليت تكونوا
فمع السور،  أما يف الشخصية واملهملة منها فمىت رتب حرف السلب مع اجلهة، وأما يف ذوات األسوار :فيها
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:  سلبه"زيد ممكن أن يصري عاملا"، وقولنا "ميتكل زيد ليس ينبغي أن": سلبه املقابل له. "زيد ينبغي أن يتكلم": كقولنا

 اإلنسان ليس ميكن أن يوجد": ، سلبه"اإلنسان ميكن أن يوجد عادال": وقولنا ."زيد ليس مبمكن ان يصري عاملا"

 ."عادال

: ، ويضاده"كل إنسان ميكن أن ميشي ليس": ، يناقضه"كل إنسان ميكن أن ميشي": وأما يف ذوات األسوار فإن قولنا

 ." إنسان واحد ميكن أن ميشيوال"

أن يوجد  ليس كل إنسان ميكن": ، يناقضه"كل إنسان ميكن أن يوجد عادال": فإن قولنا: الثالثية وكذلك يف
 ."وال إنسان واحد ميكن أن يوجد عادال": ، ويضاده قولنا"عادال

تكون بأن ال  واملهملة منهافاملوجبة البسيطة يف الشخصية . يف ذوات اجلهة قضايا بسيطة ومعدوالت وقد يكون
وحتدث السالبة البسيطة بأن يرتب  .يرتب حرف السلب ال مع احملمول، وال مع الكلمة الوجودية، وال مع اجلهة

إما بأن يرتب حرف السلب مع : الثالثية بأحد ثالثة أحناء وحتدث املوجبة املعدولة يف. حرف السلب مع اجلهة فقط
 .وال يرتب مع اجلهة. الوجودية فقط، وإما معهما مجيعا احملمول فقط، وإما مع الكلمة

 .حرف السلب مع احملمول فقط وحيدث يف الثنائية بأن يرتب

زيد ينبغي أن " "زيد ينبغي أن ال يوجد عاملا"، "أن يوجد ال عاملا زيد ينبغي": أما يف الثالثية، فكقولنا: ومثاالت ذلك
  "زيد ينبغي أن ال ميشي": والثنائية، فكقولنا ."ال يوجد ال عاملا

 والسوالب املعدولة املقابلة لكل واحد من هذه األحناء

 .ضرب منها حرف السلب مع اجلهة حتدث بأن يرتب يف كل

 ."زيد ليس ميكن أن ال ميشي":  يقابله"ميشي زيد ميكن أن ال": أما يف الثنائية، فإن قولنا

زيد ميكن "وقولنا . "زيد ليس ميكن أن يوجد ال عاملا": ، يقابله"املاأن يوجد ال ع زيد ميكن": وأما يف الثالثية، فقولنا
 ."زيد ليس ميكن أن ال يوجد ال عاملا": ، يقابله"ال يوجد عاملا أن

 .املهملة ذوات اجلهات وكذلك يف القضايا

ل، وال بالكلمة يقرن حرف السلب ال بالسور، وال باحملمو وأما يف ذوات األسوار فإن املوجية البسيطة حتدث بأن ال
 .باجلهة الوجودية، وال

   
ليس ": قولنا ، يناقضه"كل إنسان ميكن أن ميشي": البسيطة حتدث بأن يقرن حرف السلب بالسور، كقولنا والسالبة

كل إنسان ميكن أن يوجد ": وقولنا ."وال إنسان واحد ميكن ان ميشي": ، ويضاده قولنا"كل إنسان ميكن أن ميشي
وال إنسان واحد ميكن أن يوجد ": ، ويضاده قولنا"ماشيا ليس كل إنسان ميكن أن يوجد": ولناماشيا، يناقضه ق

 ."ماشيا

. السور أما يف الثنائية ذوات األسوار فبأن يرتب حرف السلب مع احملمول فقط، دون: حتدث واملوجبة املعدولة

:  يناقضه"ميكن ال ميشي كل إنسان": والسالبة حتدث بأن يرتب حرف السلب مع احملمول، ومع السور، كقولنا

 ."أال ميشي وال إنسان واحد ميكن":  ويضاده"ليس كل إنسان ميكن أال ميشي"
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إما : على مثال ما سلف يف املهملة والشخصية واملوجبة املعدولة الثالثية يف ذوات األسوار تكون على ثالثة أحناء،
 .دية، أو معهما مجيعاالكلمة الوجو بأن يكون حرف السلب مع احملمول، أو مع

 والسالبة حتدث بأن يرتب يف كل واحد من األحناء

  حرف السلب مع السور

، ويضاده "ليس كل إنسان ميكن ان يوجد ال عادال": قولنا  يناقضه"كل إنسان ميكن أن يوجد ال عادال": فإن قولنا
 ليس كل إنسان": ، يناقضه قولنا"جد عادالميكن اال يو": وقولنا. "أن يوجد ال عادال وال إنسان واحد ميكن": قولنا

كل إنسان ميكن أال ": وقولنا ."وال إنسان واحد ميكن أال يوجد عادال": ،ن ويضاده قولنا"ميكن أال يوجد عادال
وال إنسان واحد ميكن ": ، ويضاده قولنا"يوجد ال عادال ليس كل إنسان ميكن اال":  يناقضه قولنا"يوجد ال عادال

 ."عادالأال يوجد ال 

مكان املمكن قولنا  أيضا حال القضايا اليت تقرن ا جهة االضطرار، وال فرق بينها يف شيء إال بأن يبدل وهذه
 .باضطرار

 .وكذلك احلال يف سائر اجلهات

 .واجلهات األول ثالث الضروري، واملمكن، واملطلق

لوجود الذي ملفالضروري هو الدائم ا. فإن هذه الثالث هي اليت تدل على فصول االول يزل، وال يزال، وال ميكن  
واملمكن هو ما ليس. أال يوجد، وال يف وقت من األوقات مبوجود اآلن، ويتهيأ يف أي وقت اتفق من املستقبل أن  

كان من طبيعة املمكن، وحصل اآلن موجودا، بعد أن كان ممكنا أن يوجد، وأال  يوجد، واال يوجد واملطلق هو ما
أال يوجد يف املستقبلوممكن أيضا  يوجد، .  

 .وممكنة، ومطلقة ضرورية،: فالقضايا ذوات اجلهات األول ثالث

مادا ضرورية هي اليت حمموهلا ال ميكن أن  فاليت. فالقضية اليت مادا ضرورية غري اليت هي يف جهتها ضرورية
ما اليت مادا ممكنة فهي اليت وأ. "كل ثالثة عدد فرد": األوقات، كقولنا يفارق موضوعها أصال، وال يف وقت من

. "سيكون عاملا زيد": موجود اآلن يف موضوعها، ويتهيأ يف املستقبل أن يوجد فيه، واال يوجد، كقولنا حمموهلا غري

ضرورية كانت، أو ممكنة املادة، : مادا واليت جهتها ضرورية هي اليت تقرن ا لفظة االضطرار، كيف كانت
وكذلك اليت جهتها . يف اجلهة، واملادة مجيعا: اضطراري يف األمرين مجيعا ،"ضطرار عدد فردكل ثالثة فهي با: وقولنا

، هي "عددا فردا كل ثالثة ممكن أن تكون": فإن قولنا. اليت تقرن ا لفظة املمكن، كيف ما كانت مادا ممكنة هي
 .كنة يف األمرين مجيعامم  هي"زيد ممكن أن ميشي": وقولنا. ممكنة يف اجلهة، اضطرارية يف املادة

. اجلهات كلها، وأال يصرح فيها، ال باإلمكان، وال باضطرار واملطلقة قد جرت العادة فيها أن جتعل عالمتها حذف

 .كاجلهة هلا وجعلوا حذف اجلهات كلها

وكأن حذف اجلهات كلها يدل . املطلقة وهذا هو الذي يذهب إهلي اإلسكندر، ويصحح أنه رأى أرسطوطاليس يف
وهو يف . داال على أنه كاملتوسط بني الطرفني اللذين قد رفعا وجعل رفع األمرين. به أنه ال اضطراري، وال ممكن
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 .فإنه قد أخذ من كل واحد منهما بقسط. املمكن، وبني الضروري احلقيقة متوسط بني
   

يوجد وأال يوجد،  قدم ممكنا أنقد اجتمع فيه أنه موجود بالفعل، وهو من طبيعة املمكن، إذا كان فيما ت وذلك أنه
الضروري، وبأنه من طبيعة املمكن وممكن أيضا  فبأنه موجود بالفعل شارك. وهو أيضا يف املستقبل ممكن أال يوجد
، واشباه هذه "اإلنسان عادل"، و "عمرو ميشى"، و "زيد قاعد": كقولنا أال يوجد يف املستقبل شارك املمكن،

 وقد تكون مادا مطلقة،. "كل إنسان عادل": لقة يف مادا، وجهتها، كقولناقد تكون مط والقضية. القضايا

وقد . باضطرار هو أبيض وجهتها ممكنة، أو اضطرارية، كقولنا فيما هو أبيض اآلن أنه ممكن أن يكون أبيض، أو
ارية يف مادا، فتكون مطلقة يف جهتها، اضطر تكون مادا اضطرارية، وال يصرح ا، ال باضطرار، وال بإمكان،

 ."فرد كل ثالثة فهو عدد": كقولنا

ومسيت وجودية ألا تدل على  .ومسيت مطلقة إذ كانت ال يشترط فيها جهات أصال. واملطلقة قد تسمى الوجودية
واملوجبات والسوالب يف . فالوجودية واملطلقة كامسني مترادفني .الوجود غري مشترط فيه، ال باضطرار، وال بإمكان

 .والبسيطة فيهما واملعدولة واملهملة، ويف ذوات األسوار على مثال ما تقدم رارية، واملكناالضط

كل ": كقولنا فإن سالبة املمكن هي اليت تسلب اإلمكان وتوجب الوجود،. املمكن غري السالبة املمكنة فسالبة
 ."إنسان ال ميكن أن يوجد عاملا

 ."كل إنسان ممكن أن ال يوجد عادال: الوجود، كقولنااإلمكان وتسلب  والسالبة املمكن هي اليت توجب

 فإن سالبة االضطرار هي اليت تسلب االضطرار وتوجب. االضطرار غري السالبة االضطرارية وكذلك سالبة

االضطرار وتسلب   والسالبة االضطرارية هي اليت توجب"زيد ليس باضطرار يوجد عادال": الوجود، كقولنا
 ."ثة باضطرار ليس توجد زوجاالثال": الوجود، كقولنا

ويف املطلقة  غري أن املتناقضني يف اليت مادا اضطرارية،. فإما كما قيل يقتسمان الصدق والكذب وكل متناقضني
فإن الصادق . التحصيل يف أنفسهما اليت كانت فيما سلف واليت هي اآلن موجودة تقتسمان الصدق والكذب على

وكثري منها يعلم أن الصدق يف هذا . اآلخرون األول دون اآلخر، والكاذب هومنهما هو أحدمها على التحصيل 
غري . وكثري منها ال يعمل أن الصدق يف هذا مشار إليه دون اآلخر. مشار إليه الواحد مشار إليه، والكذب يف اآلخر

يف نفسه   حاصلجنهل حنن صدقه هو يف نفسه حاصل على الصدق وإن مل نعلمه حنن، وما جنهل كذبه هو أن الذي
 .على الكذب، وإن مل نعلمه حنن

 وأما األمور املمكن املستقبلة كقولنا

 فإما متناقضان، ويقتسمان الصدق والكذب لكن "ال يسري إىل السوق زيد غدا"، و "زيد غدا يسري إىل السوق"
 ليه، والكذب يف اآلخرفإنه ال ميكن أن يكون الصدق حمصال يف أحدمها مشارا إ. أنفسهما على غري التحصيل يف

لكن . منهما أن يكون صادقا حىت ال ميكن فيما يوجدن صادقا منهما أن يكون كاذبا، وفيما يوجد كاذبا. مشارا إليه
 . يف عدم التحصيل- كما مها عندنا -مها يف أنفسهما
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 وأما املتناقضات يف االضطرارية واملطلقة

   
التحصيل يف  موجودة اآلن، فإن اليت جيهل منها ليس حاهلا يف عدموجودها بالفعل فيما سلف واليت هي  اليت حصل

التحصيل عندنا يتغري حاهلا عندنا فيصري  فإن كثريا من اهوالت اليت صدقها على غري. أنفسها مثل حاهلا عندنا
 تكون الصدق، وذلك إذا علمناها بعد اجلهل، ويكون ذلك من غري أن صدقها حمصال بعد أن كان عندنا غري حمصل

 وأما األمور املمكنة فإن. من ال وجود إىل وجود، أو تكون قد تبدلت عليها حال أخرى هي يف أنفسها تغريت

أصال وال يف وقت من  املتناقضات اليت جنهلها منها واليت صدقها على غري التحصيل عندنا ال تصري صدقا عندنا
منهما دون اآلخر، ما مل يتغري فيصري موجودا  ر إليهاألوقات معلومة، وال يتحصل عندنا أن الصدق يف هذا املشا

 .فإن املتناقضة املمكنة جمهولة بالطبع، ال باإلضافة إلينا. ممكنا مادام معدوما وإمنا يكون. بالفعل بعد أن كان ممكنا

ق منهما لعجز إمنا جنهل الصاد واملتناقضة الضرورية اليت جنهلها حنن، فهي جمهولة باالضافة إلينا، ال بالطبع، فإنا
. حمصال، معرضا لالدراك غري ممتنع من جهته أن يدرك طباعنا عن إدراكه، وهو يف نفسه حاصل على أحد األمرين،

 وألن املمكن. ال لعجزنا حنن عن ادراكها، بل ألا يف طبيعتها ممتنعة عن أن تدرك وأما املمكنة فإا جمهولة عندنا،

نقول فيها ما دامت جمهولة لدينا  فإنا.  االضطرارية اهولة عندنا ممكنة أيضابطبعه جمهول، صرنا نسمي املتناقضات
فال . أا ممكنة عندنا ويف علمنا، ال أا يف أنفسها ممكنة يف طباعها إا ممكنة أن تكون كذا، واال تكون، وإمنا نعين

 يف "كذا وأال يكون ممكن أن يكون": لنافإن قو. إنه جمهول: إنه ممكن، وبني قولنا: االضطرارية بني قولنا فرق يف
واإلمكان يف االضطرارية إمنا يرتفع بعلمنا ا من غري  .هل هو كذا، أو كذا: أمثال هذه األشياء معناه جمهول عندنا

تصري موجودة بعد كانت غري موجودة، وبأن تتغري من العدم إىل الوجود، وعند ذلك  أن تتغري هي يف أنفسها بأن
فإذا . االضطرارية للعلم، وألن يتحصل عندنا الصادق منها، وتدخل يف حد األشياء اهولة منمعرضة  تصري

العدم إىل الوجود، ومن جهتنا حنن بتغرينا من  علمناه، ارتفع اإلمكان عنها من اجلهتني، من جهتها هي بتغريها من
 .اجلهل ا إىل العلم ا

 . يرتفع بتغرينا حنن من اجلهل إىل العلماالضطرارية فإن اإلمكان فيها إمنا وأما يف

املمكن عندنا، مبعىن أنه  ليس ينبغي ألجل اشتراك االسم يف املمكن، أن يظن مبا هو ممكن يف طبيعته أنه هو فلذلك
 .الربهان: كتابه الذي مساه جمهول عندنا، كما ظن ذلك جاليونس الطبيب، على ما قاله يف

 يقتسمان الصدق والكذبواملتناقضان يف املمكن، إن كانا 

   
وأال يوجد اآلخر  التحصيل يف أنفسهما، لزم أن يوجد ضرورة ذلك الذي منها صادق يف نفسه على التحصيل، على

يف نفسه وبطبيعته ممكنا، فترتفع األشياء  ضرورة، إذ كان يف نفسه كاذبا على التحصيل، فال يكون شيء من األشياء
الروية، وأخذ األهبة يف استعجال خري ينتظر ودفع شر يتوقع، وترتفع  الكائنة عناالرادية، واالختيار، واألفعال 

فإن هذا التأين  .اليت يف األمور والصناعية ألن يكون الشيء حبال واال يكون، مثل تأيت الشمع ألن يلني أيضا املواتاة
. ىل مجيع األوقات يف املستقبلباإلضافة إ يف الشمع من نفس فطرته وطبعه ال يف وقت من املستقبل دون وقت، بل
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الصناعة ليس باإلضافة يف املستقبل إىل وقت دون وقت، بل يف  وكذلك تأيت كل ذي صناعة ألن يفعل فعل تلك
التحصيل،  فإن صدق املتناقضات يف املمكن على. والنجار واحلائك والطبيب والفالح وغريهم كل وقت، مثل البناء

واستعدادات موضوعاا ألن تقبل   استعدادات الصنائع لألفعال الكائنة عنها،وكذبا على التحصيل، ارتفعت أيضا
الطبيعية للشيء وضده، وأن ال يكون شيء أصال قابال ألي  ما تفيها الصنائع، وترتفع أيضا استعدادات األمور

 يغريها من ال وجود إىليف وقت ما متعاصية ممتنعة على اهللا جل ثناؤه حىت ال ميكنه أن  الضدين اتفق، وتكون األشياء

عندهم جمرى ما  وجود، ومن وجود إىل وجود، يف كل وقت، وال يف أي وقت أراد ذلك إن كان طباعها جتري
الوقت الذي فيه وجد، وميتنع بطبيعته قبل  تكون أوقات ال وجوده حمدودة، حىت ال يتأخر بنفس طبيعته وجوده عن

فإذاً املتناقضات . وهذه األشياء كلها حمالة وغري ممكنة وشنعة. اتالكسوف ذلك من الوجود، على مثال ما يقال يف
 .ممكنة يف طبيعتها إمنا تقتسم الصدق والكذب ال على التحصيل يف أنفسها يف اليت هي

: يزال، والثاين أحدها املوجود الدائم الوجود الذي مل يزل وال: يقال باشتراك االسم على ثالثة أحناء والضروري

املوجود يف : والفطوسة يف األنف؛ والثالث املوضوع مادام موضوعه موجودا، مثل الزرقة يف العنياملوجود يف 
. وكذلك زيد املوجود مادام موجوداً. أي مادام زيد قاعداً موضوع واملركوز يف موضوع مادام هو موجودا،

 .األول واالضطراري احلقيقى هو

 اين الثالثةواملطلق أيضا يقال باشتراك االسم على هذه املع

املوجود بالفعل  احلقيقي هو الذي يقال على املعنني األخري، وهو املعىن الثاين والثالث، وهو باجلملة غري أن املطلق
 .مادام موجودا، أو مدام موضوعه موجودا

 .قفالثالثة منها هي اليت يقال عليها االضطراري، واملطل. االسم على أربعة معان واملمكن أيضا يقال باشتراك

. املستقبل أن يوجد، واال يوجد والرابع من معاين املمكن هو ما كان غري موجود اآلن، ويتهيأ يف أي وقت اتفق من

 .معانيه غري أن املمكن احلقيقى هو املعىن الرابع من
   

ر وأال يوجد اآلخ التحصيل يف أنفسهما، لزم أن يوجد ضرورة ذلك الذي منها صادق يف نفسه على التحصيل، على
يف نفسه وبطبيعته ممكنا، فترتفع األشياء  ضرورة، إذ كان يف نفسه كاذبا على التحصيل، فال يكون شيء من األشياء

الروية، وأخذ األهبة يف استعجال خري ينتظر ودفع شر يتوقع، وترتفع  االرادية، واالختيار، واألفعال الكائنة عن
فإن هذا التأين  .ن الشيء حبال واال يكون، مثل تأيت الشمع ألن يلنياليت يف األمور والصناعية ألن يكو أيضا املواتاة

. باإلضافة إىل مجيع األوقات يف املستقبل يف الشمع من نفس فطرته وطبعه ال يف وقت من املستقبل دون وقت، بل

ل يف الصناعة ليس باإلضافة يف املستقبل إىل وقت دون وقت، ب وكذلك تأيت كل ذي صناعة ألن يفعل فعل تلك
التحصيل،  فإن صدق املتناقضات يف املمكن على. والنجار واحلائك والطبيب والفالح وغريهم كل وقت، مثل البناء

واستعدادات موضوعاا ألن تقبل  وكذبا على التحصيل، ارتفعت أيضا استعدادات الصنائع لألفعال الكائنة عنها،
طبيعية للشيء وضده، وأن ال يكون شيء أصال قابال ألي ال ما تفيها الصنائع، وترتفع أيضا استعدادات األمور

 يف وقت ما متعاصية ممتنعة على اهللا جل ثناؤه حىت ال ميكنه أن يغريها من ال وجود إىل الضدين اتفق، وتكون األشياء



  21                  الفارايب-كتاب يف املنطق

عندهم جمرى ما  وجود، ومن وجود إىل وجود، يف كل وقت، وال يف أي وقت أراد ذلك إن كان طباعها جتري
الوقت الذي فيه وجد، وميتنع بطبيعته قبل  وقات ال وجوده حمدودة، حىت ال يتأخر بنفس طبيعته وجوده عنتكون أ

فإذاً املتناقضات . وهذه األشياء كلها حمالة وغري ممكنة وشنعة. الكسوفات ذلك من الوجود، على مثال ما يقال يف
 .ى التحصيل يف أنفسهاممكنة يف طبيعتها إمنا تقتسم الصدق والكذب ال عل يف اليت هي

: يزال، والثاين أحدها املوجود الدائم الوجود الذي مل يزل وال: يقال باشتراك االسم على ثالثة أحناء والضروري

املوجود يف : والفطوسة يف األنف؛ والثالث املوجود يف املوضوع مادام موضوعه موجودا، مثل الزرقة يف العني
. وكذلك زيد املوجود مادام موجوداً. أي مادام زيد قاعداً  موجودا،موضوع واملركوز يف موضوع مادام هو

 .األول واالضطراري احلقيقى هو

  واملطلق أيضا يقال باشتراك االسم على هذه املعاين الثالثة

 املوجود بالفعل احلقيقي هو الذي يقال على املعنني األخري، وهو املعىن الثاين والثالث، وهو باجلملة غري أن املطلق

 .مادام موجودا، أو مدام موضوعه موجودا

 .فالثالثة منها هي اليت يقال عليها االضطراري، واملطلق. االسم على أربعة معان واملمكن أيضا يقال باشتراك

. املستقبل أن يوجد، واال يوجد والرابع من معاين املمكن هو ما كان غري موجود اآلن، ويتهيأ يف أي وقت اتفق من

 .معانيه  احلقيقى هو املعىن الرابع منغري أن املمكن
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